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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená ve smyslu platných předpisů mezi těmito smluvními stranami
(dále jen „smlouva“).
Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková
organizace
Plovdivská 2572/8, Brno
IČ: 751 56 237
DIČ: CZ75156237
zastoupena: Mgr. Tomáš Jedlička
(dále jen „příkazce“)
a
Ing. Renata Juračková
........................
IČ: 724 62 981
DIČ: CZ...........
(dále jen „příkazník“)
Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy jsou účetní práce dle potřeb příkazce příkazníkem.
Příkazník je povinen provádět činnost osobně.
1.2. Za provádění činnosti uvedené v bodu 1.1. této smlouvy náleží příkazníku odměna ve
výši ... Kč za hodinu (slovy ...............korunčeských). Odměnu příkazník
vyúčtuje příkazci fakturou. Odměna je splatná do 15 dnů od obdržení faktury.
1.3. Příkazník je povinen při zajišťování činnosti podle bodu 1.1. této smlouvy postupovat
s náležitou odbornou péčí a chránit zájmy příkazce. Je povinen upozornit příkazce na
nevhodnost jeho pokynů.
Příkazce je povinen předat příkazníkovi včas veškeré podklady potřebné k zajišťování
činnosti dle této smlouvy, o které příkazník požádá.
1.4. Příkazník i příkazce může smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu
vypovědět. Výpověď příkazníka nabývá účinnosti 1 měsíc po doručení, pokud se obě
strany nedohodnou jinak. Výpověd příkazce nabývá účinnosti okamžikem, kdy se o ní
příkazník dověděl. Doručením výpovědi nesmí příkazník pokračovat v činnosti, na
kterou se výpověď vztahuje, pouze je povinen upozornit na opatření, která je potřeba
učinit, aby se zabránilo vzniku škody.
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1.5. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se
dozvěděl v souvislosti s výkonem práv a povinností, vyplývajících z tohoto smluvního
vztahu, a to i po případném skončení tohoto vztahu.
Příkazník se zavazuje neposkytovat třetí osobě žádné informace o skutečnostech,
které mají charakter důvěrných informací, s nimiž se setká v průběhu činnosti
uvedené v bodu 1.1.
Příkazník se zavazuje neposkytovat třetí osobě žádné informace o osobních údajích,
s nimiž se setká v průběhu činnosti uvedené v bodu 1.1., v souladu s nařízením EU a
zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
Dále se zavazuje nezpracovávat osobní údaje jinak, než je v zájmu školy a v zájmu
subjektu a k mlčenlivosti o osobních údajích při zaznamenávání a projednávání při
vykonávání smluvní činnosti.
Při porušení tohoto závazku bude dnem zjištění porušení od smlouvy odstoupeno s
výpovědní lhůtou jeden měsíc.
1.6. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právem České republiky,
a to občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen písemnou dohodou stran.
1.7. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu
oběma smluvními stranami.
Touto smlouvou se dohodou smluvních stran v plném rozsahu k 31.01.2019 ukončuje
mandátní smlouva ze dne 17.10.2018.
Je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana si ponechá jedno.
Každé vyhotovení má platnost originálu.
1.8. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tuto dohodu uzavírají svobodně a vážně,
určitě a srozumitelně podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za
nápadně nevýhodných podmínek, tuto si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na
důkaz čehož připojují své podpisy.
V Brně dne 1. 2. 2019 V Brně dne 1. 2. 2019
………………………………………………… ………………………………………………….
příkazce příkazník

